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DDee  ttooeerrnnooooiiccoommmmiissssiiee  vvaann  AAllpphheennssee  BBooyyss  hheeeett  uu  vvaann  hhaarrttee  wweellkkoomm  oopp  
oonnss  mmooooiiee  ssppoorrttppaarrkk  ‘‘DDee  BBiijjlleenn’’  iinn  AAllpphheenn  aaaann  ddeenn  RRiijjnn..  WWiijj  wweennsseenn  aallllee  
ssppeelleerrss,,  bbeeggeelleeiiddeerrss  eenn  ssuuppppoorrtteerrss  eeeenn  ssppoorrttiieeff,,  ssuucccceessvvooll  mmaaaarr  
bboovveennaall  pplleezziieerriigg  ttooeerrnnooooii  ttooee..  
  

  
                                        

Om hiervoor te zorgen hebben verzoekjes en mededelingen: 

Ieder team dient zich uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aan te 
melden bij de wedstrijdleiding. Dat betekent: 
 
In de ochtend aanmelden tussen 8.00 - 8.30 uur 
In de middag aanmelden tussen 12.30 - 13.00 uur 
 
De commissie heeft ervoor gekozen om de poules nog niet bekend te maken. Dit doen we 
om last minute wijzigingen te kunnen doorvoeren. U zult begrijpen dat we met zulke grote 
aantallen niet voor verrassingen willen komen te staan. Daarom vragen wij aan alle teams 
om tijdig aan te melden zoals benoemd. 
 

De toernooicommissie van Alphense Boys heet u van harte welkom op 
ons mooie sportpark ‘De Bijlen’ in Alphen aan den Rijn. Wij wensen alle 
spelers, begeleiders en supporters een sportief, succesvol maar boven-
al plezierig toernooi toe. 

Om hiervoor te zorgen hebben een aantal verzoekjes en mededelingen: 

Ieder team dient zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van het toernooi 
aan te melden bij de wedstrijdleiding. Dat betekent: 

In de ochtend aanmelden tussen 8.00 - 8.30 uur 
In de middag aanmelden tussen 12.30 - 13.00 uur 

Via onderstaande link kunt u de poule-indelingen met wedstrijdtijden vinden, deze 
link kunt u met iedereen delen. Tijdens het toernooi worden de uitslagen en stan-
den gedurende dag live bijgehouden. Afmelden is zoals u begrijpt geen optie meer 
in dit stadium en wij rekenen op jullie komst.

https://www.tournify.nl/live/jenstoornstratoernooi2021
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Op de met rubber ingestrooide kunstgrasvelden (veld 1 en 2 bij Alphense Boys en 
veld 1 bij Alphia) kan gespeeld worden met normale voetbalschoenen. Schoenen 
met ijzeren pinnen worden niet aanbevolen. 

Tijdens het Jens Toornstra toernooi op zondag 29 augustus worden er geen kleed-
kamers toegewezen! De kleedkamers zijn vrij toegankelijk voor gebruik voor alle 
teams maar gaan niet op slot. Indien je als team spullen laat liggen in de kleedka-
mer is dit op eigen risico. 

Het wordt erg druk op onze parkeerplaatsen. Volgt u s.v.p. de aanwijzingen van 
onze parkeermensen. Als de grote parkeerplaats bij Alphense Boys vol is, zult u 
naar een andere parkeergelegenheid worden gestuurd dichtbij het Alphense Boys 
complex. U kunt bij voorbaat alvast parkeren op het grote parkeerterrein tegenover 
de bowling en het laatste stukje lopen. Uiteraard verzoeken wij de teams die uit 
Alphen aan den Rijn komen dit op de fiets te doen.

De wedstrijden worden gefloten door jongens uit onze jeugdteams (onder 16 t/m 
onder 18). Wij rekenen erop dat u het goede voorbeeld geeft en geen commen-
taar uit op de beslissingen die zij nemen. Ze fluiten naar eer en geweten en worden 
begeleid door enkele KNVB-scheidsrechters en veld coördinators, welke langs het 
veld staan.

Ieder team speelt minimaal 4 wedstrijden van 1 x 12 minuten. Begin en eindtijd 
wordt door de scheidsrechter bijgehouden en fluit zelf zijn wedstrijd af. Bij een ge-
lijke stand na een knock-out wedstrijd volgt een strafschoppen reeks van 3. In alle 
gevallen waar het reglement niet voorziet zal de toernooileiding een besluit nemen. 
Direct na de laatste wedstrijd volgt de prijsuitreiking op ons hoofdveld. Voor de 
nummers 1 t/m 3 is een beker, dus wachten na het toernooi is gewenst. 

Toernooicommissie Alphense Boys 
Sportpark De Bijlen
Sportlaan 2
2406 LD Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 492774 (kantine)

Toernooi coördinatoren:  Irina van Stijn  06-23848193 
    Kieran Baker  06-18455576
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‘Feyenoord maakt oergevoelens in me los’ 

JJeennss  TToooorrnnssttrraa  iiss  ooookk  vvaann  TTAAVVVV  
eenn  AAllpphheennssee  BBooyyss  

  
JJeennss  TToooorrnnssttrraa  iiss  hheett  lleevveennddee  bbeewwiijjss  ddaatt  
cclluubblliieeffddee  nnoogg  bbeessttaaaatt..  MMeett  eeeenn  nniieeuuww  
ccoonnttrraacctt  ttoott  22002222  oopp  zzaakk  jjaaaaggtt  ddee  3300--jjaarriiggee  
mmiiddddeennvveellddeerr  iinn  zziijjnn  zzeessddee  sseeiizzooeenn  oopp  
nniieeuuwwee  ssuucccceesssseenn..  DDiitt  sseeiizzooeenn  iiss  FFeeyyeennoooorrdd  
aallss  uunnddeerrddoogg  ggeessttaarrtt..  EEeenn  aaaannttaall  
kkeerrnnssppeelleerrss  vveerrttrrookk  eenn  eerr  kkwwaammeenn  ggeeeenn  
vveerrsstteerrkkiinnggeenn  mmeett  eeeenn  ggrroottee  nnaaaamm  bbiijj..  
TToooorrnnssttrraa  hheeeefftt  eerr  nniieetttteemmiinn  vveerrttrroouuwweenn  iinn..    

 

“Feyenoord en de supporters maken soms een 
soort oergevoelens in me los”, vertelt hij in het 
onlangs verschenen Feyenoord Magazine. 
Vroeger, toen hij als kleine jongen bij TAVV in Ter 
Aar speelde en vanaf de D-jeugd bij Alphense 

Boys, liep hij regelmatig in een shirt van Feyenoord. “Sinds ik hier speel en successen heb 
mogen vieren, is dat gevoel alleen maar sterker geworden. Feyenoord is gewoon mijn 
club.” 

 

 



JENS TOORNSTRA TOERNOOI 2021JENS TOORNSTRA TOERNOOI 2019
 

JENS TOORNSTRA TOERNOOI
ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019

 
                             
 
 

 

 

 

 

 

 
 

JENS TOORNSTRA TOERNOOI 2019
 

GGrroooottssttee  ttooeerrnnooooii  

Maar Jens Toornstra is niet alleen van Feyenoord. Hij is ook nog altijd van TAVV, waar hij 
op zaterdag graag te vinden is om bij zijn oude ploeggenoten te kijken, en van Alphense 
Boys, waar elk jaar eind augustus het Jens Toornstra Toernooi wordt gespeeld, het 
grootste eendagsjeugdtoernooi van Nederland met meer dan 160 deelnemende teams. 
“Nou en of ik het eervol vindt dat dit toernooi mijn naam draagt. En als het even kan ga ik 
ook kijken. Wat helaas te weinig gebeurt, maar dat komt omdat Feyenoord meestal op 
zondagmiddag speelt.” Zo ook dit jaar. Op 25 augustus 2019, de dag van het Jens 
Toornstra Toernooi, speelt Feyenoord thuis tegen AZ. De wedstrijd begint om 16.45 uur, 
dus kan Toornstra niet in Alphen aan den Rijn aanwezig zijn. 
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WWeeddeerrzziijjddssee  lliieeffddee  

Terug naar Feyenoord. Op Sven van Beek na is hij de speler die het langst bij deze selectie 
zit. En het is de verwachting dat hij daar niet meer zal vertrekken. Hij verlengde zijn 
contract tot 2022. De liefde is dus wederzijds. “De club is tevreden met me, vertelde 
technisch directeur Sjaak Troost me in aanloop naar dit seizoen. Ook trainer Jaap Stam 
wilde me graag behouden. Daarom wilde Feyenoord mijn contract, dat tot 2021 liep, met 
een jaar verlengen. Normaal gesproken verleng je niet per se als je nog een contract van 
twee jaar hebt, maar het gevoel van beide kanten is goed. Als je dat op zo’n manier kunt 
uitspreken naar elkaar, is dat voor beide partijen fijn.” 
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FFiissccaallee  eeccoonnoommiiee  

Met Feyenoord heeft hij reeds gesproken over een carrière als hij op een dag een 
voetbalpensionado is. “Ik studeerde vroeger fiscale economie en heb vorig jaar een cursus 
sportmanagement gevolgd aan de Johan Cruyff University. Wellicht dat ik straks iets 
commercieels ga doen bij Feyenoord. Ik denk veel en ook graag vooruit, dus ook over mijn 
leven na het voetbal. Op dit moment zie ik mij straks niet in een technische staf op het 
veld staan. Maar dat zien we tegen die tijd wel. Eerst wil ik mij volledig focussen op het 
voetbal.” 

 

LLaaaattbbllooeeiieerr  

Toornstra is een laatbloeier. Pas op 21-jarige leeftijd vertrok hij van Alphense Boys naar 
ADO Den Haag. Hier maakte hij naam en faam en vertrok naar Utrecht, om uiteindelijk in 
Rotterdam te belanden. “Ik leef mijn droom, zo zou je kunnen zeggen. Ik geniet volop van 
alles wat ik meemaakt. Ik speel nu vijf seizoenen bij Feyenoord en in die periode hebben 
we vijf prijzen gepakt. Toch zijn we hier allemaal hongerig naar succes, vooral omdat we 
het vorige seizoen als teleurstellend hebben ervaren. We wonnen weliswaar gelijk de 
Johan Cruyff Schaal maar hierna bleven de successen achter op de verwachtingen. Met 
andere woorden, we hopen dit jaar te laten zien dat we beter zijn. Er zit veel kracht en 
talent in de huidige selectie, ook al vertrokken enkele gezichtsbepalende spelers.”  
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AAmmbbiittiieeuuzzee  ppllaannnneenn  

Ondertussen denkt hij nog vaak terug aan zijn periode bij Alphense Boys, waar hij de basis 
legde voor de voetballer die hij nu is. “Ik hoorde dat hier ambitieuze plannen zijn. Zes 
jeugdteams spelen op divisieniveau, wat natuurlijk superknap is. En het is goed om te 
horen dat het eerste ook op dat niveau terecht wil komen. Dat past bij een club als 
Alphense Boys. Ik blijf de club dan ook nauwlettend volgen.” 
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Regelement
•  De wedstrijden worden, behoudens buitengewone situaties, gespeeld volgens  

de regels van de KNVB. 
• U wordt verzocht 30 minuten voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn. 
 •  Bij aankomst dient u zich te melden bij de toernooicommissie welke in de tent  

  zitten tussen veld 1 & 2.
•  De wedstrijdduur is 12 minuten, er wordt niet van speelhelft gewisseld  

commissiekamer. 
•  De teams dienen 5 minuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd aanwezig 

te zijn op het toegewezen veld
•  Het ‘thuisspelende’ team heeft de aftrap en het ‘uitspelende’ team heeft de  

kant keuze.
•  Het ‘uitspelende’ team dient, wanneer de scheidsrechter dit nodig acht,  

te spelen in reservetenue c.q. met hesjes.
•  Een uit het veld gezonden speler wordt van verdere deelname aan het toernooi  

uitgesloten.
•  Een team dat te laat is of in het geheel niet op komt dagen verliest de wedstrijd  

met 3-0.
• Bij een gelijk aantal punten beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk dan geeft  
 het aantal gescoorde doelpunten de doorslag. Is dit ook gelijk dan volgt er een  
 strafschoppen reeks van 3 per team.
•  Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend, protesten kunnen niet worden  

ingediend. Positieve opmerkingen zijn altijd welkom.
•  Alphense Boys is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw  

eigendommen of persoonlijk letsel.
• Bij een gelijke stand na afloop van de knock-out wedstrijden volgt een  
 strafschoppen reeks van 3 per team voor een beslissing.
• Dispensatie spelers van teams dienen voor aanvang bekend te zijn bij de  
 toernooicommissie. Indien dit pas tijdens het toernooi wordt ontdekt volgt een  
 verlies van 3-0 van de gespeelde wedstrijden.
• In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. 

 Omdat we met teams spelen van 8 tegen 8 en met teams van 6 tegen 6 hebben we op de 
volgende pagina’s als geheugensteun de exacte regels vanuit de KNVB toegevoegd. 
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Speeltijd O.8 en O.9

2 x 20 minuten
Time-out halverwege 

helft (duur: max. 2 min.)
Rust na 20 minuten 

(duur: max. 10 min.)
 

Speeltijd O.10

2 x 25 minuten
Time-out halverwege helft 

(duur: max. 2 min.)
Rust na 25 minuten 

(duur: max. 10 min.)

WEDSTRIJDVORM
6 TEGEN 6

SEIZOEN 2021/’22 — ONDER 8, 9 EN 10

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

6 tegen 6

Aantal spelers Doelformaat

Pupillendoel (5m x 2m)

Veldafmeting

42,5m x 30m 

Leeftijd

Onder 8, 9 en 10

 

Balformaat Strafschop

Maat 4, 290 gram 7 meter

Keeper

Ja

Ranglijst

Nee
Uitslag wel in MDWF  

invoeren

Rol coach

Positief coachen 
langs zijlijn

Voor en na wedstrijd

Spelers begroeten elkaar 
voor de wedstrijd met  

een ‘boks’.

Rol ouders

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/

afrastering) langs zijlijn

Rol spelbegeleider

Positief coachen 
langs zijlijn
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Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in  
het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen 
helft. Bij de aftrap kan er niet direct gescoord worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) 
mag niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit  
wel gedaan wordt, legt de spelbegeleider uit dat dit niet is  
toegestaan. Bij herhaling van de overtreding volgt een  
indirecte vrije trap op zeven meter afstand van de achterlijn. 
Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, 
bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen 
binnen  het keepersgebied door de bal in te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de 
keeper als door een veldspeler worden genomen.  
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.  

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen,  
in te passen of in te schieten. In alle gevallen kan er  
gescoord worden door de speler die de hoekschop neemt.  
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door 
het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams 
starten vanaf eigen helft. 

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te 
dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan.  

De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand. Nadat de 
bal is ingedribbeld kan er worden gescoord door de speler die 
indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen 
worden door de bal in te dribbelen, in te passen of te schieten. 
De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt  
er altijd een directe vrij bal door de tegenpartij genomen.  
Bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans binnen het 
keepersgebied krijgt de aanvallende partij  een strafschop.  
De tegenstander staat op minimaal  
5 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand 
bij elke spelhervatting.

Speeltijd 
Onder 8 en onder 9: 2 x 20 minuten.
Onder 10: 2 x 25 minuten.

Time-out
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals een achterbal of 
uitbal). De time-out duurt maximaal twee minuten en 
biedt de trainer de mogelijkheid kort terug te blikken, 
tips mee te geven en de spelers te stimuleren. Na de 
time-out wordt het spel hervat door middel van een 
aftrap in het midden van het veld door de partij die bij 
aanvang van de time-out de bal in het bezit had.

Rust
Halverwege de wedstrijd vindt de rust plaats van 
maximaal 10 minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door op 7 meter van de 
achterlijn twee pionnen met een afwijkende kleur te 
plaatsen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de 
keeper de bal in de handen mag hebben en tot waar de 
achterbal genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Ranglijsten en uitslagen
De KNVB publiceert bij de onder 8, 9 en 10 pupillen 
geen uitslagen en ranglijsten. De uitslag dient wel in 
het MDWF ingevoerd te worden, zodat de speelsterkte 
van het team bepaald kan worden en op basis daarvan 

worden teams eventueel heringedeeld. Spelers in deze 
leeftijdscategorieën zitten in een ontwikkelfase, 
waarin wedstrijden/ competitie geen doel, echter een 
middel is dat een bijdrage levert aan de individuele 
ontwikkeling.

Spelbegeleider
De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegelei-
der. De spelbegeleider beweegt niet in maar langs  
het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de 
spelregels een beslissing en legt de spelregels uit aan 
de spelers. Indien nodig mag de spelgebegeleider wel 
het veld in bewegen. 

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 4 van 290 gram.

Voor en na wedstrijd 
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en spelbegeleider. 
Bijvoorbeeld door het geven van een ‘boks’ met de 
tegenstander. 

Strafschop (7 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen gege-
ven bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans 
binnen het keepersgebied. Na afloop van de wedstrijd 
nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.

Dispensatie
De KNVB verleent een dispensatie mogelijkheid voor  
1 speler per team per wedstrijd.

2M

64M

6 6

2m obstakelvrije ruimte:  
Houd bij ieder speelveld 2 meter ruimte vrij 
van materialen, reservespelers, staf of ouders 
voor een zo veilig mogelijke speelomgeving

SPELREGELS

Coachvak

4 mtr. obstakelvrije ruimte:
Hou 4 meter obstakelvrije ruimte 
tussen 2 speelveldjes in, vrij van 
materialen, ouders, staf of  
wisselspelers
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8 tegen 8 

Aantal spelers

Balformaat

Maat 5, 320 gr.

Keeper

Doelformaat

Pupillendoel (5m x 2m)

Veldafmeting

64m x 42,5m

Ja

Rol pupillenscheidsrechter

Beweegt zich tussen 
spelers en fluit indien 

noodzakelijk

Spelduur Onder 11 en Onder 12

2 x 30 minuten
Time-out halverwege 

 helft (duur: max. 2 min.) 
Rust na 30 minuten  

(duur: max. 15 min.)

Leeftijd

Onder 11 en 12

WEDSTRIJDVORM
8 TEGEN 8

SEIZOEN 2021/’22 — ONDER 11 EN 12

Rol coach

Positief coachen  
langs zijlijn

PLEZIER EN ONTWIKKELING VOOROP

Ga voor meer informatie naar: www.knvb.nl/pupillenvoetbal

 

Voor en na wedstrijd

Spelers begroeten  
elkaar voor de wedstrijd 

met een ‘boks’.

Strafschop

9 meter

Ranglijst

Ja

Rol ouders

Positief aanmoedigen  
(achter boarding/ 

afrastering) langs zijlijn
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Aftrap: De aftrap wordt genomen door één van de teams in 
het midden van het veld. Beide teams starten vanaf eigen 
helft. Bij de aftrap mag er direct op doel geschoten (en 
gescoord) worden.

Terugspeelbal: Een terugspeelbal (gespeeld via een voet) 
mag  niet door de keeper worden opgepakt. Wanneer dit wel 
gedaan wordt, legt de pupillenscheidsrechter uit dat dit niet 
is toegestaan. Bij herhaling van de overtreding volgt een 
indirecte vrije trap op negen meter afstand van de achterlijn. 
Een terugspeelbal die niet via de voet gaat (scheen, knie, 
bovenlichaam en hoofd) mag wel worden opgepakt.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond genomen 
binnen het keepersgebied door de bal te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. De achterbal kan zowel door de 
keeper als door een veldspeler worden genomen.  
De tegenstander staat op minimaal 5meter afstand.

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de hoekpunten 
van het speelveld genomen door de bal in te dribbelen, in te 
passen of in te schieten. In alle gevallen kan er direct gescoord 
worden door de speler die de hoekschop neemt.  
De tegenstander staat op minimaal  5 meter afstand.

Doelpunt: Na een doelpunt vindt er een aftrap plaats door 
het team dat een tegendoelpunt heeft gekregen. Beide teams 
starten vanaf eigen helft. 

Uitbal: Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te 
dribbelen. Passen en/of schieten is niet toegestaan.  
De tegenstander staat  altijd op minimaal 5 meter afstand. 

Nadat de bal is ingedribbeld  kan er worden gescoord door de 
speler die indribbelt. 

Vrije bal: Een vrije bal is altijd direct en mag genomen 
worden door de bal in te dribbelen, in te passen, of te  
schieten. De tegenstander staat op minimaal 5 meter afstand.

Overtreding / scoringkans: Bij een overtreding wordt een 
vrije bal door de tegenpartij genomen. Bij het ontnemen van 
een duidelijke scoringskans binnen het keepersgebied krijgt 
de aanvallende partij een strafschop. De tegenstander staat 
op minimaal 5 meter afstand.

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter afstand 
bij  elke spelhervatting.

Speeltijd
De speeltijd bij Onder 11 en Onder 12 is 2 x 30 minuten.

Time-out 
De time-out vindt plaats halverwege iedere helft 
(tijdens een neutrale spelsituatie zoals  
een achterbal of uitbal). De time-out duurt maximaal 
twee minuten en biedt de trainer de mogelijkheid kort 
terug te blikken, tips mee te geven en de spelers te 
stimuleren. Na de time-out wordt het spel hervat door 
middel van een aftrap in het midden van het veld door 
de partij die bij aanvang van de time-out de bal in het 
bezit had.

Rust 
Na 30 minuten vindt de rust plaats van maximaal 15 
minuten.

Keepersgebied
Markeer het keepersgebied door - ter hoogte van  
de zijkant van de 16 meter - twee pionnen met een 
afwijkende kleur te plaatsen. Het keepersgebied geeft 
aan tot waar de keeper de bal in de handen mag hebben 
en tot waar de achterbal genomen mag worden.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.

Uitslagen en ranglijsten
De KNVB publiceert de wedstrijduitslagen 
en ranglijsten. In het seizoen 2021/22 zal er nader 
onderzocht worden of dit wenselijk en passend is voor 
deze leeftijdscategorieën.

Pupillenscheidsrechter
De wedstrijd staat onder leiding van een  
pupillenscheidsrechter van minimaal 12 jaar.  
Hij/zij beweegt zich tussen de spelers, fluit  
wanneer noodzakelijk en legt de spelregels uit.

Balmaat
Er wordt gespeeld met balmaat 5 van 320 gram.

Voor en na wedstrijd
De coach zorgt dat spelers voor en na de wedstrijd 
contact maken met de tegenstander en pupillen-
scheidsrechter. Bijvoorbeeld door het geven van een 
‘boks’ met de tegenstander.

Strafschop (9 meter)
Tijdens de wedstrijd wordt een strafschop alleen  
gegeven bij het ontnemen van een duidelijke scorings-
kans binnen het keepersgebied. Na afloop van de 
wedstrijd nemen de teams strafschoppen tegen elkaar.

Dispensatie
De KNVB verleent een dispensatie mogelijkheid voor 2 
speler per team per wedstrijd.

SPELREGELS

Coachvak

Coachvak

8 8

2M

64M

Obstakelvrije ruimte:
Op iedere helft moet een obstakelvrije ruimte van 2 
meter gehanteerd worden. (totaal dus 4 meter) Hou 
deze ruimte vrij van materialen, reservespelers, staf 
of ouders voor een zo veilig mogelijke speelomgeving.

4 mtr. obstakelvrije ruimte:
Hou 4 meter obstakelvrije ruimte 
tussen 2 speelveldjes in, vrij van 
materialen, ouders, staf of  
wisselspelers
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GGeeddrraaggssrreeggeellss  
 
Wij verzoeken u, begeleider van uw team, nadrukkelijk onderstaande gedragsregels bij uw 
spelers onder de aandacht te brengen: 
 

• Ouders bemoeien zich niet met de wedstrijden en laten de kinderen het spel 
spelen. 

• Respect voor anderen en ieders eigendom is essentieel. 
• Spreek elkaar aan op ongewenst (wan)gedrag. 
• Communiceer op basis van openheid en eerlijkheid, dus met elkaar en niet over 

elkaar. 
• Laat de kleedkamers schoon achter. 
• Gooi afval in de daarvoor bestemde speciale afvalbakken. Wij doen aan 

afvalscheiding dus kijk even goed in welke bak u het e.e.a. gooit. 
 

            
 
Nog even uw aandacht voor onze scheidsrechters.  
 
De scheidsrechters die op ons Jens Toornstra toernooi fluiten, zijn jongens uit onze jeugd. 
Ook deze jongens zullen wel eens een fout maken. Vergeet niet dat dit ook kinderen zijn!  
 
Respect voor eenieder! 
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•  Ouders mogen niet het veld op en dienen van achter de hekken de  
wedstrijden te volgen. Op veld 5, 6 en het pupillenveld zijn geen hekken 
aanwezig. Ouders dienen dan 10 meter van af de zijlijnen van de  
buitenkant van het veld de wedstrijden te volgen. 

•  Tijdens het toernooi zijn er veld coördinatoren aanwezig langs het veld. 
Teams begeleiders en trainers dienen in club kleding te lopen om discussies 
te voorkomen. 

•  Indien ouders zich niet houden aan de regels kan uitsluiting van het team 
volgen.
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Corona en sport
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op 
besmettingen voorkomen. Er geldt:

Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.

Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden 
tegen andere clubs.  

Hou rekening met looprichting bij de kleedkamers en in de kantine.

Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 
jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.

Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voor ons volledige corona protocol verwijzen wij u naar de website van Alphense Boys.

https://www.alphenseboys.nl/2020/08/27/corona-protocol-alphense-boys/  

of de huidige landelijke regels via de landelijke site van het RIVM  

https://www.rivm.nl 
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Fanmarkt.nl , voor de mooiste fanshirts en voetbalshirts met opgestikte clublogo’s 
en de meeste voetbalartikelen. Het nieuwste voetbalshirt van Atletico Madrid  , 
Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, Manchester United, 
Paris Saint German, Borussia Dortmund en nog veel meer. Ook shirts van de 
nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord en PSV kunt u hier krijgen. Neem een kijkje 
bij de stand van Fanmarkt.nl die op het Jens Toornstra Toernooi op zondag 25 
Augustus aanwezig zal zijn! 

 

Fanmarkt.nl , voor de mooiste fanshirts en voetbalshirts met opgestikte clublogo’s
en de meeste voetbalartikelen. Het nieuwste voetbalshirt van Atletico Madrid ,
Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, Manchester United,
Paris Saint German, Borussia Dortmund en nog veel meer. Ook shirts van de
nederlandse topclubs Ajax, Feyenoord en PSV kunt u hier krijgen. Neem een kijkje
bij de stand van Fanmarkt.nl die op het Jens Toornstra Toernooi op zondag 29
Augustus aanwezig zal zijn!
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